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  Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację poselską 

skierowaną do Pana Jana Szyszko– Ministra Środowiska. 

 

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku 

                                                                                                  /-/ Krzysztof Paszyk 

 

 

                                                                               Szanowny Pan 

                                                                               Jan Szyszko 

                                                                                    Minister Środowiska 

 
                                                                                                   

 

Interpelacja poselska 

 
w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami przewidzianym ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 
            W związku z  licznymi głosami przedstawicieli samorządu terytorialnego, zaniepokojonymi 

obecnym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, podejmuję niniejszą interpelację.  

           Przyjęta w 2013 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w sposób 

znaczący ogranicza samodzielność gmin w gospodarowaniu odpadami. Samorządom odebrano 

możliwość tzw. zleceń „in-house”, a więc skierowanych do ich własnych gminnych spółek. Zamiast 

tego wprowadzono obowiązek wyłaniania na drodze przetargu podmiotów obsługujących gminy w tym 

zakresie. Konsekwencją wprowadzenia obowiązku przetargowego dla usługi odbioru odpadów jest 

zagrożenie monopolizacją rynku przez korporacje międzynarodowe, które wyeliminują z rynku 

mniejsze, lokalne podmioty. Przywrócenie gminom możliwości zlecania zadań własnym spółkom 

uchroniłoby rynek przed monopolizacją i przywróciło samorządom wpływ na kształtowanie polityki w 

zakresie gospodarowania odpadami na swoim terenie. 



      Równie istotne są precyzyjne i przejrzyste kryteria ustalania wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz ustalenie standardów selektywnej zbiórki. Brak takiego 

uszczegółowienia powoduje częste ustalanie stawek opartych na nierealistycznych przesłankach, co z 

kolei stanowi źródło napięć i konfliktów w lokalnych społecznościach. 

       Kolejnym ważnym problemem z jakim spotkały się samorządy są terminy osiągnięcia 

odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Potrzebne jest w tym zakresie przedłużenie terminów, 

umożliwiające gminom dostosowanie się do nowych warunków. 

        Warte ponownego rozważeniu są też stawki opłat marszałkowskich. Ich obniżenie pozwoliłoby na 

redukcje kosztów całego systemu gospodarowania odpadami. 

        Osobną kwestią jest sposób w jaki nowelizacja traktuje działkowców. W praktyce zrównano 

właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek 

opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent. Właściciele ogródków 

działkowych to w przeważającej części emeryci, renciści i osoby niezamożne, podwyżki opłat dotykają 

ich więc w sposób szczególny. Według nowych zasad działkowcy są zobowiązani płacić za odbiór 

odpadów przez cały rok, mimo że wytwarzają odpady tylko w sezonie, tj. od marca do września. 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny uwzględnić specyfikę 

ogródków działkowych, odmienną od nieruchomości użytkowanych przez cały rok. 

     W związku z powyższym zwracam się do Pana ministra z następującymi pytaniami:  

 

Czy Rząd planuje działania w kierunku przywrócenia samorządom możliwości bezprzetargowego 

zlecania  gospodarowania odpadami spółkom gminnym (in-house) ? 

 

Czy planowane są zmiany legislacyjne ukierunkowane na uszczegółowienie kryteriów ustalania stawki 

za gospodarowanie odpadami, oraz ustalenie standardów selektywnej zbiórki odpadów ? 

 

Czy Rząd podejmie działania ukierunkowane na przedłużenie terminów osiągnięcia przez gminy 

odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów ? 

 

Co Rząd zamierza zrobić dla poprawy położenia poszkodowanych przez obecna ustawę właścicieli 

ogródków działkowych ? 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                 Z wyrazami szacunku 

                                                                                                 /-/ Krzysztof Paszyk 

 

 

 


